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الشهادات

والمؤهالت :

دكتوراة الفلسفة في التربية  -كلية التربية بالعريش  -جامعة قناة السويس
(العريش حاليا)
االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفاتالبحثية طرق تدريس اللغة العربية والدراسات اإلسالمية
االهتمامات
 -1فعالية استراتيجية الدعائم التعليمية فى تنمية مهارات الفهم القرائى لتلميذات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية
السعودية ,المؤتمر العلمى الثالث عشر بعنوان ( تعليم القراءة للكبار من محدودية األبجدية إلى رحاب الوظيفية
واإلمتاع والمؤانسة ) أغسطس 3112م  ,كلية التربية  ,جامعة عين شمس.
 -3فعالية المخططات الرسومية فى تنمية بعض مهارات الكتابة التفسيرية لطالبات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية
السعودية ,مجلة القراءة والمعرفة ,عدد  ,171ديسمبر 3112م ,كلية التربية ,جامعة عين شمس .
 -2فعالية برنامج مقترح لتنمية الوعى الصوتى لدى تلميذات الصف األول اإلبتدائى بالمملكة العربية السعودية مجلة
القراءة والمعرفة ,عدد  ,191فبراير 3112م ,كلية التربية ,جامعة عين شمس .
 --4فاعلية استخدام استراتيجية التعلم النشط فى اكتساب المفاهيم البالغية وأثرها على تنمية مهارات التذوق األدبي
لدى طالب الصف األول الثانوي ( قيد النشر ) .
متطلبات دكتوراة :
 مهارات الكتابة األكاديمية الالزمة لطالب كليات التربية " دراسة تحليلية "  ,مجلة القراءة والمعرفة  ,العدد , 22أكتوبر 3112م  ,كلية التربية  ,جامعة عين شمس .
 فعالية استراتيجية التدريس التبادلى فى تنمية الكفاءة اللغوية فى الكتابة األكاديمية  ,مجلة القراءة والمعرفة  ,العدد 22 ,أكتوبر 3112م  ,كلية التربية  ,جامعة عين شمس .
المؤلفات :
 -1منهج األنشطة فى الروضة ( متطلب تدريسى لطالب الفرقة األولى بقسم الطفولة ) .
 -3تدريب ميدانى ( مالحظـة المعلمـة والطفـل ) ( متطلب تدريسى لطالب الفرقة األولى بقسم الطفولة ).
 -2المشاركة فى كتاب (المرجع فى فنون الكتابة العربية لتشكيل العقل المبدع ) المؤلف :د .حسن شحاتة  ,الناشر  :دار
العالم العربي

جامعة العريش

الةية التربيةة بالعريةش

قسة الم اهةج وكةرق التدريةس

السيرة الذاتية والتدرج األكاديمى والخبرات الميدانية
للدكتورة  /ريحاب محمد العبد مصطفى
مدرس مناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات اإلسالمية
أوالً ــ البيانات األساسية :
 االمس  :ريحاب دمحم العبد مصطفى .-

 -تاريخ الميالد 5711 / 2 / 51 :م .

محل الميالد  :القاهرة .

 -الوظيفة فى مصر  :مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالعريش  -جامعة العريش .

 -الوظيفة الحالية  :أستاذ مساعد بكلية التربية – جامعة القصيم .

 التخصص الدقيق  :مناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات اإلسالمية . محل اإلقامة فى المملكة العربية السعودية  :بريدة – حي اإلسكان . -الحالة االجتماعية  :متزوجة . 3 +

جوال 5443773553 :

ثانياً ــ الدرجات الجامعية وتاريخ الحصول عليها :
-

ليسانس آداب وتربية ( شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ) بتقدير جيد جدا مع مرتبعة الرعر
دور يونيو عام 5771م ( األولي على الدفعة ) كلية التربية بالعريش – جامعة قناة السويس .
العدبلوم المننيععة تخصع

( تخطعي وتطععوير المنععاهج ) بتقععدير جيعد جععدا  -دور يونيععو عععام 5777م

( األولي على الدفعة ) كلية التربية بالعريش – جامعة قناة السويس .

فععى التربيععة بتقععدير جيععد جععدا  -دور يونيععو عععام 2005م  ( -األولععي علععى الدفعععة )

-

الععدبلوم الخععا

-

الماجسععتير فععى التربيععة تخص ع

كلية التربية بالعريش  -جامعة قناة السويس .

المنععاهج وطععرق تععدريس اللغععة العربيععة والد ارسععات اإلسععالمية بعن عوان

" درامسةة توويميةةة ل مةو متةةا ار الوة ار

لتالميةل المر لةةة االيتدا يةة " عععام 2002م  ,مع التويععية

بالطب على نفقة الجامعة  ,والتبادل بين الجامعات المصرية والعربية والمراكز البحثيعة  ,كليعة التربيعة
بالعريش  -جامعة قناة السويس .

 -دكت ععورال الفلس ععفة ف ععى التربي ععة تخصع ع

المن ععاهج وط ععرق ت ععدريس اللغ ععة العربي ععة والد ارس ععات اإلس ععالمية

بعنعوان " فعالية امستراتيجيتى الكتابة الحر والتدريس التبادلى فى ت مية الكفةا

اللوويةة فةى الكتابةة

األكاديميةةة لةةدب كةةالت اليةةا التربيةةة " عععام 2001م  ,م ع التويععية بععالطب علععى نفقععة الجامعععة ,
والتبادل بين الجامعات والمراكز البحثية  ,كلية التربية بالعريش  -جامعة قناة السويس .

ثالثاً ــ التدرج الوظيفى :
بقس ع ععم المن ع ععاهج وط ع ععرق الت ع ععدريس  ,كلي ع ععة التربي ع ععة ب ع ععالعريش  ,جامع ع ععة قن ع ععاة الس ع ععويس

-

طالب ع ععة بحع ع ع

-

معيع ع ع ععدة بقسع ع ع ععم المنع ع ع ععاهج وطع ع ع ععرق التع ع ع ععدريس  ,كليع ع ع ععة التربيع ع ع ععة بع ع ع ععالعريش  ,جامعع ع ع ععة قنع ع ع ععاة السع ع ع ععويس

بداية من 5771 / 52 / 7م .

بداية من  2000 / 2 / 51م .
-

مع ععدرس مسع ععاعد بقسع ععم المنع ععاهج وطع ععرق التع ععدريس  ,كليع ععة التربيع ععة بع ععالعريش  ,جامعع ععة قنع ععاة السع ععويس
بداية من  2002 / 50 / 25م .

-

مع ع ع ععدرس بقسع ع ع ععم المنع ع ع ععاهج وطع ع ع ععرق التع ع ع ععدريس  ,كليع ع ع ععة التربيع ع ع ععة بع ع ع ععالعريش  ,جامعع ع ع ععة قنع ع ع ععاة السع ع ع ععويس

-

أستاذ مساعد بكلية العلوم واآلداب بالبكيرية  ,جامعة القصيم بداية من  2050 /7 /51م.

-

أستاذ مساعد بكلية التربية ببريدة بداية من العام الجامعي 5237 / 31ه  ,حتى تاريخه.

بداية من  2007 / 2 / 3م .

رابعًا ـ الخبرات التدريسية في مصر :
 -5اإلش ار

على التربية العملية للفرق الدراسية المختلفة .

 -2تدريس مقرر الوسائل التعليمية للفرقة الثالثة لغة عربية شعبة عامة وشعبة تعليم ابتدائى .
 -3تدريس مقرر التدريس المصغر للفرقة الثالثة والرابعة لغة عربية شعبة عامة و تعليم ابتدائى .
 -2تدريس مقرر المناهج للفرقة الرابعة شعبة لغة فرنسية .
 -1تدريس مقرر مننج األنرطة فى الروضة  ,الفرقة األولى شعبة طفولة .
 -1تدريس مقرر تدريب ميدانى " مالحظة المعلمة والطفل "  ,الفرقة األولى شعبة طفولة .
 -1تدريس مقرر متقدم فى المناهج لطالب الدراسات العليا ( الدبلومة المننية ) .
 -1تدريس مقرر طرق التدريس لطالب الدراسات العليا ( الدبلومة العامة ) .
خامساً  -الخب ار التدريسية بالمملكة العربية السعودية :
 -5تدريس مقرر طرق تدريس خاية ( )5الفرقة الثالثة قسم اللغة العربية والعلوم االجتماعية .
 -2تدريس مقرر طرق تدريس خاية ( )2الفرقة الثالثة قسم اللغة العربية والعلوم االجتماعية .
 -3تدريس مقرر طرق تدريس خاية ( )5الفرقة الثالثة قسم القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية .
 -2تدريس مقرر طرق تدريس خاية ( )2الفرقة الثالثة قسم القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية .

 -1تدريس مقرر علم نفس النمو الفرقة الثالثة شعبة الرياضيات والعلوم والتربية الفنية واالقتصاد المنزلى.
 -1تدريس مقرر تربية الطفل فى اإلسالم الفرقة الرابعة قسمى اللغة العربية والعلوم االجتماعية.
 -1تععدريس مقععرر منععاهج المدرسععة االبتدائيععة للفرقععة الرابعععة قسععم اللغععة العربيععة والعلععوم االجتماعيععة وقسععم
التربية الفنية واالقتصاد المنزلي.
 -1تدريس مقرر منارات االتصال جمي المستويات .
 -7تدريس مقرر منارات التفكير جمي المستويات .
 -50تدريس مقرر أسس المناهج جمي الرعب .
 -55تدريس مقرر التقويم التربوي جمي الرعب.
 -52تدريس مقرر تطور الفكر التربوي جمي الرعب.
 -53المناهج وطرق التدريس العامة ( الدبلوم العام فى التربية ).
 -52طرق التدريس الخاية ( الدبلوم العام فى التربية ).
 -51مبادئ البح

التربوي ( الدبلوم العام فى التربية ).

 -51المدخل للتدريس ( الدبلوم العام فى التربية ).
 -51التدريس المصغر ( الدبلوم العام فى التربية ).
 -51اإلش ار

على مجموعات التربية الميدانية .

سادسًا ـ الخبرات األكاديمية :
 -5المراركة فى اإلش ار

على بعض الرسائل العلمية فى مجال التخص

.

 -2توييف مقرر الوسائل التعليمية للفرقة الثالثة لغة عربية شعبة عامة وشعبة تعليم ابتدائي .
 -3توييف مقرر التدريس المصغر للفرقة الثالثة والرابعة لغة عربية شعبة عامة و تعليم ابتدائي .
 -2توييف مقرر التدريس المصغر للفرقة الرابعة لغة عربية شعبة عامة و تعليم ابتدائي .
 -1توييف وإعداد محتوى مقرر مننج األنرطة فى الروضة  ,الفرقة األولى شعبة طفولة .
 -1توييف وإعداد محتوى مقرر مالحظة المعلمة والطفل  ,الفرقة األولى شعبة طفولة .
 -1توييف مقرر متقدم فى المناهج لطالب الدراسات العليا ( الدبلومة المننية ) .
 -1إعععداد المحتععوى العلمععى لبرنععامج التععدريب علععى األنرععطة المصععاحبة فععى منععاهج المرحلععة الثانويععة التععاب
لمرروع تحسين التعليم الثانوى فى مصر .

سابعاً ــ حضور الدو ار التدريبية :
مكان الدور

تاريخ الدور

م

امس الدور

1

يرنامج ت مية متا ار التفكير .

كلية التربية بالعريش

3554 /15/ 11 – 8

3

يرنامج إعداد المعل الجامعى .

كلية التربية بالعريش

3552 /3/ 14 – 5

3

معايير الجود فى العملية التدريسية .

كلية التربية بالعريش

3558/4/ 13 – 15

5

يرنامج أمساليب البحث العلمى .

كلية التربية بالعريش

3552 / 2 / 8 – 2

4

نظ االمتحانا وتووي الطالت

كلية التربية بالعريش

3552 / 8 / 2 – 5

2

تخطيط التدريس الجامعي الفعال

عماد التطوير  -جامعة الوصي

1533/4/35-12

7

تأمسيس أنظمة الجود فى الكليا

عماد التطوير  -جامعة الوصي

1533/11/14-15

8

توايد الجود البرامجية ()1

عماد التطوير  -جامعة الوصي

1535/1/5-3

2

توايد الجود البرامجية ()3

عماد التطوير  -جامعة الوصي

1535/1/35-12

 15مخرجا التعل والوياس المباشر

عماد التطوير  -جامعة الوصي

1535/1/37-32

 11مخرجا التعل والوياس غير المباشر

عماد التطوير  -جامعة الوصي

1535/3/13-11

 13ي ا االختبا ار التحصيلية

عماد التطوير  -جامعة الوصي

1534/1/3-1

 13دور تدريب المدربين TOT

عماد التطوير  -جامعة الوصي

1534 / 5 / 31 –12

عماد التعل اإللكتروني  -جامعة الوصي

1537/5/34-35

عماد التعل اإللكتروني  -جامعة الوصي

1537/4/13-13

عماد التعل اإللكتروني  -جامعة الوصي

1537/2/13

 15نظام إدار التعل البالك يورد المستوي األول

 14نظام إدار التعل البالك يورد المستوي الثاني
 12ي ا المورر اإللكتروني (المستوي االمسامسي)

ثامنًا ــ المشاركة المجتمعية :
 ندوات حول تعليم القراءة والكتابة فى األماكن التالية :
 -5قصر ثقافة العريش .

 -2قصر ثقافة الريخ زويد بالكوثر .
 -3قصر ثقافة رفح .

 ندوة حول كفايات معلمة الروضة بمركز النيل لإلعالم بالعريش .
 ندوة حول تنمية المنارات اللغوية للمرأة العاملة بالمركز القومى للمرأة .
 ندوة حول التعليم الجامعي والدروس الخصويية ضمن فاعليات أنرطة النادي الطالبي.
 ندوة حول العصف الذهني ضمن فاعليات أنرطة النادي الطالبي.
 ندوة حول التعليم الجامعي والدروس الخصويية ضمن فاعليات أنرطة النادي الطالبي.
 ندوة حول موايفات الورقة االمتحانية ضمن أنرطة وحدة تطوير أعضاء هيئة التدريس .
 ندوة حول العروض العملية والطريقة القياسية ضمن أنرطة وحدة تطوير أعضاء هيئة التدريس .

تاسعاً -المشاركات فى أنشطة كلية العلوم واآلداب بالبكيرية:
 -5ورشة عمل بعنوان "التعليم الجامعي والدروس الخصويية" ضمن فاعليات أنرطة النادي الطالبي.
 -2محاضرة بعنوان "السنن المنجورة" لطالبات الكلية ضمن فاعليات أنرطة النادي الطالبي.
 -3دورة بعنوان "العصف الذهني" لطالبات الكلية ضمن فاعليات أنرطة النادي الطالبي.

 -2محاضرة بعنوان "التعليم الجامعي والدروس الخصويية" ضمن فاعليات أنرطة النادي الطالبي.

 -1دورة بعن ع عوان " تنميع ععة منع ععارات االتصع ععال الفعع ععال " لطالبع ععات الكليع ععة ضع ععمن فاعليع ععات أنرع ععطة النع ععادي
الطالبي.

 -1دورة بعن ع عوان " منع ععارات الع ععتعلم واالسع ععتذكار الجيع ععد " لطالبع ععات الكليع ععة ضع ععمن فاعليع ععات أنرع ععطة النع ععادي
الطالبي.

 -1دورات ( موايفات الورقة االمتحانية ) لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس .

 -1دورات ( التعليم الجامعي والعروض العملية والطريقة القياسية ) لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس .
 -7محاضرة حول نظام الجودة البرامجية ضمن فعالية نرر ثقافة الجودة .

 -50محاضرة تأسيس أنظمة الجودة فى الكليات ضمن فعالية نرر ثقافة الجودة .

 -55محاضرة تخطي التدريس الجامعي الفعال لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس .
 -52محاضرة حول كيفية وض االختبار الرامل لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس .

 -53برنامج تنمية معلمات المرحلة االبتدائية المقام بالمدرسة ( الخامسة – الثالثة – السابعة )

عاشراً ــ المهام اإلدارية :
 -5عضو اللجنة المركزية لالعتماد والجودة بكلية التربية بالعريش جامعة قناة السويس .
 -2رئيس لجنة التعليم والتعلم والتسنيالت المادية للتعلم ( المعيار الثانى عرر لبرنامج التطعوير المسعتمر
والتأهيل لالعتماد بمؤسسات التعليم العالي )
 -3عضو الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة .
 -2عضو وحدة الجودة واالعتماد بكلية العلوم واآلداب بالبكيرية .
 -1عضو فريق الخطة االستراتيجية بكلية العلوم واآلداب بالبكيرية.
 -1رئيسة مكتب التربية العملية بكلية العلوم واآلداب بالبكيرية .
 -1مديرة وحدة الجودة واالعتماد بكلية العلوم واآلداب بالبكيرية .
 -1المررفة األكاديمية على دبلوم التربية العام بفرع البكيرية .
 -7اإلرشاد األكاديمي لطالبات الكلية .
 -50منسقة قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية قسم الطالبات .
 -55المنسقة التعليمية لدبلوم التربية العام بكلية التربية قسم الطالبات.

أحد عشرة ــ حضور المؤتمرات :
 -5المؤتمر العلمى الساب للجمعية المصرية للقراءة والمعرفة بعنوان ( يععوبات تعلعم القعراءة بعين الوقايعة
والترخي

والعالج ) فى الفترة ( 55 – 50يوليو 2001م )  ,جامعة عين شمس .

 -2المرععاركة ف ععى فعالي ععات نععدوة " الم ععدخل المنظ ععومى فععى معالج ععة ي عععوبات تعلععم القععراءة والكتاب ععة ل ععدى
األطفال " فى (  21نوفمبر 2001م )  ,معند الدراسات العليا للطفولة  ,جامعة عين شمس .

 -3المؤتمر العلمى الثامن للجمعية المصرية للقراءة والمعرفة بعنوان ( ماذا يق أر الرباب ؟ ولماذا يقرأون ؟
ولمن يقرأون ) فى الفترة (  50 – 7يوليو 2001م )  ,جامعة عين شمس .

 -2مع ععؤتمر " خصويع ععية الثقافع ععة بسع ععيناء فع ععى عع ععالم متغيع ععر " بكليع ععة التربيع ععة بع ععالعريش فع ععى الفت ع عرة مع ععن
(  1 – 1مايو 2001م )  ,كلية التربية ع جامعة قناة السويس .

 -1الم ععؤتمر ال ععدولى الث ععانى " الس ععرد الروائ ععى ف ععى آف ععاق جدي ععدة " بكلي ععة التربي ععة ب ععالعريش ف ععى الفتع عرة م ععن
(  21 – 22مارس 2007م )  ,كلية التربية ع جامعة قناة السويس .

 -1المععؤتمر العلمععى الثال ع

عرععر بعن عوان للجمعيععة المص عرية للق عراءة والمعرفععة بعن عوان ( تعلععيم الق عراءة

للكبععار مععن محدوديععة األبجديععة إلععى رحععاب الوعيفيععة واإلمتععاع والمؤانسععة ) يوليععو 2053م  ,كليععة

التربية  ,جامعة عين شمس.

إثنا عشرة ــ األبحاث المنشورة :
 -5منارات الكتابة األكاديمية الالزمة لطعالب كليعات التربيعة " د ارسعة تحليليعة "  ,مجلعة القعراءة والمعرفعة ,
العدد  , 13أكتوبر 2001م  ,كلية التربية  ,جامعة عين شمس .

 -2فعاليععة اسععتراتيجية التععدريس التبععادلى فععى تنميععة الكفععاءة اللغويععة فععى الكتابععة األكاديميععة  ,مجلععة الق عراءة
والمعرفة  ,العدد  , 13أكتوبر 2001م  ,كلية التربية  ,جامعة عين شمس .

 -3فعالي ععة اس ععتراتيجية ال ععدعائم التعليمي ععة ف ععى تنمي ععة من ععارات الفن ععم الق ارئ ععى لتلمي ععذات المرحل ععة المتوس ععطة
بالمملكعة العربيععة السععودية ,المععؤتمر العلمعى الثالع

عرعر بعنعوان ( تعلعيم القعراءة للكبعار مععن محدوديععة

األبجديععة إلععى رحععاب الوعيفيععة واإلمتععاع والمؤانسععة ) أغسععطس 2053م  ,كليععة التربيععة  ,جامعععة عععين

شمس.

 -2فعاليععة المخططععات الرسععومية فععى تنميععة بعععض منععارات الكتابععة التفسععيرية لطالبععات المرحلععة المتوسععطة
بالمملكة العربية السعودية ,مجلة القراءة والمعرفة ,عدد  ,510ديسمبر 2051م ,كلية التربيعة ,جامععة

عين شمس .

 -1فعاليععة برنععامج مقتععري لتنميععة الععوعى الصععوتى لععدى تلميععذات الصععف األول اإلبتععدائى بالمملكععة العربيععة
السعودية مجلة القراءة والمعرفة ,عدد  ,571فبراير 2051م ,كلية التربية ,جامعة عين شمس .
 -1فعالية استراتيجية التعلم النر فى اكتساب المفاهيم البالغية وأثرها على تنمية منارات التذوق األدبي
لدى طالب الصف األول الثانوي ( قيد النرر ) .

ثالثة عشر ــ شهادات التقدير :
 -5شنادة تقدير فى عيد العلم لجامعة قنعاة السعويس للتفعوق العلمعى ( األولعى ) علعى جميع الرععب بكليعة
التربية بالعريش 5777م  ,بتقديرجيد جدا م مرتبة الرر .

 -2ش ععنادة تق ععدير ف ععى عي ععد العل ععم لجامع ععة قن ععاة الس ععويس للحص ععول عل ععى درج ععة الماجس ععتير بكلي ععة التربي ععة
بالعريش 2001م .
 -3شنادة تقدير فى عيد العلم لجامعة قناة السويس للحصول علعى درجعة العدكتورال بكليعة التربيعة بعالعريش
2007م .
 -2شنادة أفضل رسالة علمية فى مجال الكتابة لعام 2007م من الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة .
 -1شنادة تقدير للمراركة بورشة الخطة االستراتيجية لعمادة البح

العلمي 5232-55-51ه.

 -1شنادة تقدير للمراركة بورشة التحليل االستراتيجي لكلية العلوم واآلدب بالبكيرية 5232/52/23ه.
 -1شنادات تقدير للمراركات المتنوعة بوحدة التطوير األكاديمية بكلية العلوم واآلداب بالبكيرية .
أربعة عشر ــ المكتب والمؤلفا :
 -5مننج األنرطة فى الروضة ( متطلب تدريسى لطالب الفرقة األولى بقسم الطفولة ) .
 -2تدريب ميدانى ( مالحظعة المعلمعة والطفعل ) ( متطلب تدريسى لطالب الفرقة األولى بقسم الطفولة ).
 -3المرععاركة فععى كتععاب (المرج ع فععى فنععون الكتابععة العربيععة لترععكيل العقععل المبععدع ) المؤلععف  :د .حسععن
شحاتة  ,الناشر  :دار العالم العربي .

